Školní rok zahajuje škola 1.9.2020 v plném rozsahu bez omezení. Žáci nepotřebují pro vstup do školy potvrzení
o bezinfek nosti. Žáci vstupují do budovy školy hro adn

nejsou stanovena ádná pravidla pro or anizaci vstupu
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p ípad že se u dít te objeví p íznaky infekčního onemocn ní
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Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou jsou projevem chronického onemocnění včetně
alergického onemocnění (rýma, kašel) je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční
nemocí Tuto skutečnost potvrzuje praktický dětský lékař.
kola také posk tuje vzděl v ní distančním zp so em, pokud je v d sledku krizov ch ne o mimořádn ch
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plata za stravné školné ve školní dru ině
okud je žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, postupuje se jako v případě žákovi omluvené a sence
okud se škola z d vodu karantén uzavře, stanoví ředitel školy ve školní družině školy platu poměrně
poníženou dle délky omezení ne o přerušení provozu, je-li délka omezení ne o přerušení provozu více
než provozních dn

